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Zápis ze Shromáždění delegátů konaný dne 21.2. 2017: 
 
Shromáždění delegátů bylo mimořádně svoláno za účelem schválení nových stanov 
Spolku a k následné diskuzi ohledně současné situace a dalšího spravování letního 
dětského tábora Albeř. 
 

 Předsedkyně spolku okomentovala nutné změny ve stanovách spolku, které je 
nutné schválit vzhledem k možnému úspěšnému zápisu do spolkového rejstříku, 
seznámila jednotlivé delegáty se situací ohledně zápisu do spolkového rejstříku. 

 Změny stanov se týkají správné formulace (stanov a též i Návrhu na zápis změny 
zapsaných údajů do spolkového rejstříku) ohledně statutárního orgánu 
spolku, kterým je předseda – jde tedy o individuální orgán společnosti )o 
tomto již bylo rozhodnuto na Shromáždění delegátů konaném dne 7.4.2016. 
Tento bod je nutno zapracovat správně do stanov a Návrhu podávanému ke 
Krajskému soudu v ČB.  Druhým bodem byla pak precizní specifikace hlavní a 
vedlejší činnosti s ohledem na skutečnou činnost a požadavky platné 
legislativy, která definuje spolkovou činnost.  

 Předsedkyně seznámila zúčastněné se stanovami a ti je odhlasovali – pro 
navrhované změny hlasovali všichni zúčastnění, nikdo nebyl proti, nikdo 
se nezdržel hlasování. Svůj souhlas tak stvrdili podpisem pod prezenční 
listinu. Tako to bylo odhlasováno. 

 Předsedkyně a paní pokladní přednesly některá fakta a shrnuly situaci kolem DT 
Albeř – z hlediska zápisu do spolkového rejstříku + dílčí výsledky hospodaření  
( v tuto chvíli zpracovává veškeré podklady k hospodaření auditorská firma) a 
možný výhled do budoucna.  

 Na základě této analýzy byl pozvolna diskutován další postup ohledně DT Albeř 
– byl předložen návrh zahájit jednání s představiteli města, posléze popř. 
Kraje o možném prodeji či předání do správy těchto institucí. Tento návrh 
byl jednomyslně odhlasován (vzhledem k dlouhodobě neudržitelné situaci, 
kdy Spolek nemá větší finanční prostředky např. na větší investice do opravy 
střechy atd..) . K vyjednávání o možném odstoupení  objektu je nutno přistoupit 
rozvážně a samozřejmě tak, aby škola a její žáci nějakým způsobem stále 
profitovali na tom, že objekt doposud patřil Spolku a tento je spolu se školou a 
ostatními rodiči a přáteli školy dlouhodobě opečovával a renovoval. Tedy, aby se 
vyjednaly dobré podmínky pro další konání letních táborů pro žáky naší školy 
atd.. . 

 P. Beran byl požádán o zprostředkování schůzky a posléze o předání 
informace k možnému prvnímu setkání zástupců města a Spolku. Za Spolek 
by se jednání měla zúčastnit předsedkyně, p. Beran a paní zástupkyně Hrubá + 
další členové Shromáždění (p. Charvát, vzhledem k časovým možnostem pí. 
Marešová, pí. Míchalová a p. Slavík). 

 Pro letošní sezónu byl odhlasován (opět jednomyslně) následující režim: 
proběhne pouze dětský tábor pro žáky naší školy a provoz se posléze redukuje 
jen na pronájem podobným neziskovým veřejně prospěšným organizacím  a to 
Červenému kříži a Spolku ledního hokeje HC Střelci. Vše vzhledem ke správnému 
postupu v souladu se stanovami. 

 Ohledně provozu DT Albeř bylo též Shromáždění informováno o nutných 
revizích – tyto byly schváleny (tedy, že musí být realizovány), též pak, že musí 
být aktualizována pojistka objektu. 



 Jednomyslně byla odhlasována odměna za vykonané služby pro firmu Auditmax 
(zastoupenou paní Ing. Táňou Hajdíkovou). Tato firma provádí audit a 
zpracovává veškeré podklady k fungování a hospodaření dříve Sdružení a dnes 
Spolku rodičů. V průběhu jarních měsíců bude Shromáždění informováno o 
výsledcích a bude hlasovat o dalším postupu v návaznosti na tyto výsledky. 
Předběžně bylo odhlasováno, že fma Auditmax v návaznosti na rozsah 
provedených prací bude dále honorována. 

 
Dne 21.2. 2017 v Jindřichově Hradci: 
 
Zapsala Monika Hrdinová 
 


